
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ناشر افکارفرقه دموکرات آذربايجان                           ١٣٩٢ارديبهشت ١٠٢شماره  دوره پنجم 

  در اين شماره

  ٤          صامداد گران مردمی زلزله آذربايجان مجددا تهديد شدند

  ٥                                             صدر آذربايجان چه ميگذرد؟

  ١١            ص                            آلنيمداکی کورپودور :شعر

     ١٢                                       صی رفسنجانیسخنان تکان دهنده هاشم

  ! جمهوری فدرال خواست همه ملل و اقوام ايران است          

  فريدون ابراهيمي: رفيق شهيد 
  
  صبح روز اول خرداد، در خيابان 

   ستارخان تبريز، جلوی باغ گلستان،
   مردی با گامهای استوار به طرف 

  وقتی به چوبه اعدام. چوبه دار رفت
  به دژخيمانرسيد، نگاهی پر از نفرت 
  : انداخت و به آنها فرمان داد

  ....."طناب را به گردنم بياندازيد"
  دقايقی بعد ؛ زير اولين انوار آفتاب

  ، که می دميد؛ ستاره ای ديگر در آسمان رزم خلقهای ايران جاويدان
 رفيق قهرمان، فرزند برومند خلق .فريدون ابراهيمی : می شد

ه دموکرات آذربايجان، نماينده عضو کميته مرکزی فرق آذربايجان،
مجلس ملی آذربايجان، دادستان کل آذربايجان در دوران حکومت ملی ، 

  .بود
پدرش غنی . در شهر آستارا متولد شد١٢٦٧آبانماه ٢٩فريدون در 

پس از ١٢٩٧ابراهيمی از روشنفکران دوران خود بود، که در سال 
آخوندزاده تشکيل فرقه عدالت در رشت ، به رهبری ميرزا محمد 

وی . مبادرت به تاسيس تشکيالت فرقه عدالت در آستارا کرد)سيروس(
، پس از شرکت در اولين کنگره فرقه عدالت در شهر ١٢٩٩در تيرماه 

انزلی بنيانگذاری حزب کمونيست ايران، تشکيالت اين حزب را در 
  .آستارا پايه گذاری کرد

شکده حقوق  ، زمانی که در دان١٣٢٠فريدون ابراهيمی در سال 
دانشگاه تهران مشغول تحصيل بود، به صفوف حزب توده ايران 

وی . وی در جنبش دانشجويی شرکت فعال و موثر داشت. پيوست
فعاليت های ادبی خود را از سالهای اول ورود به دانشگاه آغاز و 

  .بزودی شروع به نوشتن مقاالت سياسی کرد
وسط سيد جعفر پيشه ؛ پس از تاسيس روزنامه آژير ، ت١٣٢٢در سال 

وری ، شروع به همکاری با اين روزنامه کرد و در همين سال به 
  .عضويت هيئت تحريريه درآمد

  
 ٣                                                     ادامه در ص

  قبل از انجام آن  اين بارمهندسی انتخابات
ر وزارت کشور جمهوری اسالمی، در آخرين ساعات مقرر نظ

شورای نگهبان را در مورد کانديداهای دوره يازدهم رياست 
اسامی هشت نفر بعنوان کانديدای مورد قبول . جمهوری اعالم کرد
در ميان نا باوری همگان  اسامی هاشمی . اين شورا اعالم شد

رفسنجانی رئيس شورای تشخيص مصلحت نظام و رحيم مشايی، 
اين . آنها ديده نمی شودنزديکترين فرد به احمدی نژاد، در ميان 

نوع گزينش از سوی شورای نگهبان، بازتاب گوناگونی  درميان 
اقشار و طبقات مختلف جامعه  در پی داشت، و ضمنا به  شايعه 

مردم  بر اين . ای که از قبل در ميان مردم پيچيده بود، قوت بخشيد
عقيده بودند که بيت رهبری و نيروهای نظامی ـ امنيتی اجازه 

هند داد تا انتخابات پيش رو به عرصه انتخابات رقابتی جناح نخوا
به همين خاطر و با توجه به درسی که . های حکومتی تبديل شود

 آموخته بودند، مهندسی انتخابات را قبل از 88از انتخابات سال 
طبعا مشاورين سياسی . انجام آن در دستور کار خود قرار داده اند

ين عملکردی را ميدانستند، اما به اين ـ نظامی ولی فقيه هزينه چن
نتيجه رسيده اند که حضور مردم در پای صندوق های رای می 

چونکه  .تواند هزينه  بسيارسنگين تری را متوجه نظام حاکم کند
حضور ميليونی مردم در خيابان ها و حمايت از يک کانديدای 
مشخص با طرح خواسته های سرکوب شده ای که طی سالهای 

آقای خامنه ای، بويژه در دوران رياست جمهوری احمدی رهبری 
نژاد انباشته شده است، ممکن است عرصه را بر حاکمان چنان 

باشد مشکل آن کردن جور و جمع که کند صتنگ در ٢ادامه
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  سخنرانی سيد جعفر پيشه وری
  رات آذربايجانکدر باره تاسيس فرقه دم

دادن وجبی از خاک آن به . مال عالقمنديمما به استقالل ايران کا.  
آنچه ما می خواهيم حقوق . ديگران بهيچ عنوان در ميان نيست
مسئله زبان جزئی از اين . داخلی و مختاريت فرهنگی است

  .است] مختاريت[
، يک هفته پس از انتشار بيانيه ١٣٢٤ شهريور سال ١٩روز 

رات دموک) فرقه( شهريور و اعالم تشکيل حزب ١٢معروف 
آذربايجان، سيد جعفر پيشه وری در سالن تئاتر شير و خورشيد 

درباره تاسيس حزب و شعارها و اهداف عمومی آن به   [١]تبريز
  .ی کردمدت يک و نيم ساعت برای حاضرين سخنران

٧                                                       ادامه در ص

 



  
  
 
 

  مهندسی انتخابات

بطور يقين قبل از نامزد شدن رفسنجانی اين ارزيابی  وجود 
پس از آنکه رفسنجانی به ميدان آمد و روزنه ای . نداشته است

دم بتوانند اقدام نمادينی بر عليه سياست های باز شد تا مر
خانمان برانداز سياسی ـ اقتصادی و اجتماعی دارودسته واليت 

و حمايت سازمانها و گروههای سياسی . مطلقه فقيه داشته باشند
و جنب وجوش در ميان مردم،  اين ارزيابی  که همه چيز در 

 يک آقای خامنه ای و طرفداران. کنترل است، به هم خورد
مخصوصا پس از . پارچه کردن حاکميت به وحشت افتادند

آنکه نظر سنجی ها نشان داد که هاشمی  رفسنجانی در مرحله 
تحليل گران . اول با آرای باالی مردم، پيروز ميدان است

 و مشاورين بيت رهبری ابتدا بر اين باور بودند نطامی ـ امنيتی
اين انتخابات نيز که رفسنجانی به دليل عملکرد گذشته اش در 

پشت کردن مردم به او باعث . با اقبال مردم روبرو نخواهد شد
خواهد شد تا برای هميشه از گردونه سياست کشور به بيرون 

در اين باره  از جمله حسين شريعتمداری سردبير . پرتاب شود
روزنامه کيهان که نزديک ترين ارتباط را با بيت رهبری و 

  . دارد، بارها  تاکيد کرده بودنيروهای امنيتی ـ نظامی
  ديکتاتورها با تکيه بر قدرت سرنيزه، توان و قدرت مردم را  

آنها غافل هستند که با باز شدن کوچکترين . نا ديده می گيرند
روزنه و مفری نيروی خفته مردم آزاد و تمام ارزيابی ها را 

جنبش های اجتماعی و انقالبات سراسر جهان و . بهم می ريزد
 جمله جنبش های سياسی و اجتماعی کشورمان شاهد و از

طبيعی است واليت مطلقه فقيه . گويای اين حقيقت تاريخی است
که با تکيه بر زور و نا ديده گرفتن حداقل حقوق شهروندی 

گردانندگان . خود را حفظ کرده است، از اين قاعده استثنا نيست
ين بيت رهبری هرگز فکر نکرده بودند که ممکن است ا

انتخابات سرهم بندی شده و غير دمکراتيک به يک جنبش 
 و يا حتی فراتر ازآن پيش 88اجتماعی مانند انتخابات سال 

رژيم بدرستی متوجه اين موضوع شد که حرکت حق . برود
طلبانه مردم جدا از آن است که چه کسی در راس اين جنبش 

ی است طبيع. قرار دارد و تا کجا با آنها  همراهی خواهد کرد
که اگر خامنه ای و اطرافيانش قبال به اين ارزيابی رسيده 

و حد اقل در اين . بودند،  با آمدن رفسنجانی مخالفت می کردند
  . مقطع خود را دچار چنين دردسر بزرگی نمی کردند

رد . ارزيابی ها  آقای رفسنجانی را  برنده اين انتخابات ميدانند
ا داليل ضعيف و با صالحيت او از طرف شورای نگهبان ب

توجه به بيان نظرات او از نا بسامانی های جامعه و وضعيت 
ناهنجار اقتصادی، تاثير مخرب تحريم ها و روابط نا معقول با 
ديگر کشورها قبل از کانديد شدن و بخصوص سخنانش پس از 
رد صالحيت از اوضاع کشور او را تا مقدار زيادی از گذشته 

ه خواه نا خواه به ريزش بخش همين مسئل. اش  جدا کرد
از هم . بزرگی از نيروهای درون و پيرامون حاکميت منجر شد

اکنون می توان گفت که ما با مختصات سياسی تازه ای در 
بسياری از نيروهای اجتماعی و سازمان . کشور مواجه هستيم

های سياسی از آن جمله اصالح طلبان، حاميان جنبش سبز، 
 خانواده آيت اهللا خمينی و آيات بخشی از اصول گرايان،

عظامی مانند سيستانی به حمايت از رفسنجانی بر خاسته 
  اين طيف گوناگون در غياب احزاب و گروههای سياسی . بودند

  
  
  

  
  
  
  
  
  

و ملی، که در سالهای اخير مورد سرکوب وحشيانه قرار 
  گرفته اند، هاشمی رفسنجانی را تنها کسی ميدانستند که می

که از طرف . ور را از سراشيب نابودی نجات دهدتواند کش
  با اين وجود خامنه ديگر نمی . رهبری نظام ناديده گرفته شد

تواند روی حمايت  اين بخش از نيروها که بخش تعيين کننده 
چه . ای از پايگاه نظام دينی را تشکيل می دهند، حساب باز کند

 بخشی نيز بسا بخشی از آنها به مخالفين رهبری خامنه ای  و
به نيروهايی نزديک شوند که خواهان تغييرات اساسی در 

  .سيستم اداره کشورهستند
 روند اداره  و تصيح اشتباهات هترين راه تاثير گذاری برکوتا

طرح مطالبات سياسی،  و  انتخاباتشرکت در مديران کشور
اقتصادی و فرهنگی مردم از سوی جنبش های اجتماعی و 

امری که از انقالب . تاب سياسی اسنهادهای مدنی و احز
مشروطيت تا کنون در دستور کار مردم بخصوص از طرف 

مردم . زحمتکشان شهری و روستايی و روشنفکران بوده است
 در تا کوشيده اند با حضور فعال خود در انتخابات کمک کنند 

اين انتخابات . فضای بسته و امنيتی کشور گشايشی حاصل شود
ک کند تا کشور از بن بست کنونی به در نيز می توانست کم

و پاسخ  به خواست حداقلی ها  حاکميت  مثبت  برخورد.آيد
، ميزان مشارکت  مردمروشن هر يک از کانديداها به مطالبات

درست است . می توانست باال ببرد انتخابات اين اجتماعی در
که بزرگترين نيروهای اجتماعی کشور نماينده ای در ميان 

که اين خود بزرگترين . ا نمی توانستند داشته باشندکانديداه
اما مردم با توجه به شرايط .ضعف انتخابات به حساب می آيد

موجودحاضر بودند با طرح حداقل خواسته های خود به ميدان 
  ويا هر کانديد ديگری با آقای رفسنجانیمثال چنانچه . بيايند

معنادار در برنامه انتخاباتی روشنی برای يک تغيير سياسی 
ساختار قدرت و در جهت مشروط کردن قدرت نهاد واليت 

کاستن از تنش ها در روابط فقيه و اصالحات اجتماعی و 
 رغبت و دلگرمی معينی ست، می توانخارجی به ميدان می آمد
اما ترس شديد نظام از  . کندانتخابات را وارد صحنه سياسی 

راه را بر  هر نوع جنبش انتخاباتی مستقل از حکومت، 
به همين دليل . هرگونه تغيير در جهت خواست مردم بسته است

چاره ای نمی بينند تا با يک انتخابات سرهم بندی شده از  ميان 
. صندوق ها، کسی را بيرون بياورند که از قبل تعيين کرده اند

برای رسيدن به اين هدف بايد  فرصت رقابت  انتخاباتی و 
. ه هرچه بيشتر محدودتر کنندتحرکات  سياسی را در جامع

رژيم ولی فقيه شايد بتواند در اين مرحله هم  تا حدود زيادی 
  با اين حال رويدادهای غير قابل پيش بينی بسيار .موفق شود

با تمام   .روزهای آتی بود  بايد منتظر .می تواند در راه باشد
اين وجود اگر حاکمان بر کشور بر فرض از اين مرحله نيز به 

مت بگذرند و موفق شوند خواست ومطالبات اقشار و سال
طبقات را نيز ناديده بگيرند و با سرکوب  آزاديخواهان از 
جنبش های بزرگ اجتماعی جلوگيری کنند و به خواست 

با بحران فراگير شديد . خلقهای ساکن کشور پاسخ  مثبت ندهند
 اقتصادی، بی کاری، گرانی افسار گسيخته، تحريم ها و روابط
بين المللی و دهها ناهنجاريهای ديگر در جامعه را چه خواهند 

 کرد؟
 
 
 

٢

  کرات آذربايجانناشر افکارفرقه دم          ١٣٩٢ارديبهشت١٠٢شمارهدوره پنجم

پيش شرط استقرار دمکراسی واقعی در ايران احقاق حقوق ملل و اقوام تشکيل دهنده 
 کشور می باشد



 
   
 
  

  ......رفيق شهيد
فريدون در مقاله های خود به افشای امپرياليسم و سرسپردگان داخلی 

وی همزمان با فعاليت در روزنامه آژير مقاالتی نيز . آن می پرداخت
اين مقاالت . برای درج در نشريات حزب توده ايران می نوشت

روزنامه ضد " رهبر"بطور منظم در ارگان رسمی حزب، روزنامه 
ارگان رسمی شورای متحده " ظفر"، روزنامه " مردم"فاشيستی 

مرکزی اتحاديه های کارگران و زحمتکشان ايران و ساير مطبوعات 
خاور "در آذربايجان نيز با روزنامه های . مترقی به چاپ می رسيد

 ساير مطبوعات دموکراتيک همکاری می کرد و و" آذربايجان"، "نو
  .مقاالت زيادی در تحليل مسائل اجتماعی و سياسی روز می نوشت

 در رشته حقوق سياسی فارغ 1324فريدون ابراهيمی در خرداد ماه 
وی عالوه بر زبان مادري، به زبانهای فارسی ، . التحصيل شد

رف وزارت در اين زمان از ط. فرانسه و عربی تسلط کامل داشت
امور خارجه و روزنامه اطالعات بارها به او پيشنهاد همکاری می 

ولی او که خدمت به خلق را وظيفه اصلی خويش ميدانست، . شد
پيشنهادهای مذکور را رد کرد و به سرزمين زادگاهش آذربايجان 

  .برگشت
 ماده ای فرقه دموکرات 12 فراخوان 1324 شهريور ماه 3

در اين اعالمييه از خلق آذربايجان دعوت شده . آذربايجان منتشر شد
اين فراخوان . بود که برای مبارزه در راه آزادی با هم متحد شوند

در اين زمان تشکيالت . مورد استقبال طبقات زحمتکش قرار گرفت
حزب توده ايران در آذربايجان با فرقه دموکرات آذربايجان اعالم 

  .همبستگی کرد
، ارگان رسمی "آذربايجان"وزنامه ، ر1324 شهريورماه 14در 

فريدون ابراهيمی در اين زمان . فرقه دموکرات آذربايجان منتشر شد
مقاالت فريدون درباره . کرد" آذربايجان"شروع به همکاری با 

تاريخ تمدن آذربايجان نقش مهمی در بيداری حس غرور ملی خلق 
  .آذربايجان داشت

دموکرات آذربايجان، که در فريدون ابراهيمی در اولين کنگره فرقه 
 نفر از نمايندگان خلق آذربايجان در 237،با شرکت 1324 مهرماه 9

پس از تشکيل مجلس مؤسسان ، . تبريز تشکيل گرديد، شرکت داشت
 نفر تشکيل می شد و 39هيئت حکومت ملی خلق آذربايجان، که از 

  .سيد جعفر پيشه وری در رأس آن قرار داشت، تعيين گرديد
 ابراهيمی نيز جزء اين هيئت انتخاب و سپس به سمت فريدون

  .دادستان کل آذربايجان منصوب شد
فريدون ابراهيمی در مذاکرات هيئت نمايندگی آذربايجان با هيئت 

 در 1325 ارديبهشت 19نمايندگی دولت قوام السلطنه، که در تاريخ 
 اين مذاکرات، پس از پانزده روز،. تهران انجام می شد شرکت داشت

  .بدون نتيجه پايان يافت
، به آذربايجان وحشيانه حمله 1325 آذرماه 21وقتی شاه مخلوع در 

کرد فريدون ابراهيمی همراه با تعدادی رفقای خود، در داخل 
 ساعت نبرد 34ساختمان کميته مرکزی سنگر گرفته بودند و پس از 

  :او در زندان می گفت. مسلحانه دستگير شدند
ما به عفو اين آقايان و شاه . اه طلب عفو نکنيدهرگز از دولت و ش" 

  ".لعنت می فرستيم
خبرنگاری گزارش مالقات خود را با فريدون ابراهيمی در زندان 

  :تبريز چنين نقل کرده است
  از او پرسيدم شما در دوران دادستانی چه کارهايی انجام داديد؟" 

ی را که ما به پرونده زندانيان رسيدگی و کسان: او در پاسخ گفت
از . بيگناه و بر اساس قوانين ارتجاعی زندانی شده بودند آزاد نموديم

  .حقوق خلق دفاع کرده و آنها را از ظلم هيئت حاکم فاسد نجات داديم 
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

پس آن خلق کجا هستند و چرا خواستار مرگ شما شده : سوال کردم
  اند؟

ند، هيئت حاکمه کسانی که خواستار مرگ امثال من هست: جواب داد
مرتجع تهران می باشد ، که به دستور اربابان امپرياليست خود عمل 

امروز دست و پای خلق ما ، اين کارگران و دهقانان . ميکند
اما اين . زحمتکش و همچنين زبان و قلم روشنفکران ما بسته است

زنجيرهای اسارت هميشگی نيست و به دست توانای ايشان باز 
  ."خواهد شد

ون ابراهيمی مدت شش ماه تحت سخترين شکنجه ها زندانی فريد
  :او تمام سختيها را تحمل می کرد و با افتخار می گفت . بود

من بهترين سالهای عمرم را در راه آزادی و سعادت زحمتکشان "
در اين مدت تالش کرده . آذربايجان و سراسر ايران صرف نموده ام

من در ميان شعله های . ام دهمام اين وظيفه خود را شرافتمندانه انج
از اين رو خود را در خدمت خلق می . مبارزات خلق تربيت شده ام

در . دانم و به راه مبارزه مقدسی که در پيش گرفته ام افتخار می کنم
اين مراحل آخر مبارزه نيز اراده و جسارت خود را حفظ خواهم 

  ".کرد
 قاطعيت از حق وی در دفاعيات خود در بی دادگاه رژيم مخلوع با

تمامی خلقها و زحمتکشان ايران دفاع می کرد و جنايات امپرياليسم و 
او در قسمتی از سخنان . نوکران سرسپرده داخلی شان را افشا نمود

  :خود گفته بود
کسانی که . آينده از آن کسانی است که عرق ريزان کار می کنند"

پينه بسته درهای اين دستهای . دستهايشان از شدت کار پينه بسته است
تمام زندانها و شکنجه گاهها را خواهند گشود و تمام جالدان و 

روزی خواهد رسيد که تمامی . ستمکاران را نابود خواهند کرد
کسانی که خلقهای ايران را از حقوق خود محروم نموده ، فرهنگ و 
افتخارات ملی آنها را لگدمال کرده اند و برای پر کردن جيبها و 

 خود از طال انسانهای زحمتکش را تحت استثمار قرار کيسه های
داده اند، مجبور به جوابگويی جنايات و خيانتهای خود در مقابل خلق 

  ".خواهند شد
دو روز قبل از اعدام، او . پاسخ رژيم به رزمنده پوالدين اعدام بود

خواست که کت و شلوار مشکی را که هنگام عزيمت به پاريس جهت 
. س صلح تهيه کرده بود، برايش به زندان بفرستندشرکت در کنفران

او از وظيفه . در تمام طول شب اعدام با رفقای خود صحبت کرد
انسانها نسبت به اجتماع و خلق و از شيرينی زندگی توأم با مبارزه 

سحرگاه، پس از اصالح صورت، کت و شلوار خود . سخن ها گفت
خرنگش را به گردن را با پيراهن سفيدی بر تن کرد و کراوات سر

او در مقابل تعجب . در اين کار نهايت سليقه را به خرج ميداد. زد
  :بعضی از رفقا گفت

ما تمام زندگی خود را با پاکی و شرافت گذرانده ايم، چرا بايد زير " 
  "چوبه دار با حالتی پريشان ظاهر شويم؟

 ، در 1326 صبح روز اول خرداد 4فريدون ابراهيمی در ساعت 
او با گامهايی . ان ستارخان تبريز، جلوی باغ گلستان اعدام شدخياب

محکم به سمت چوبه دار رفت و با حالتی تمسخرآميز و نگاهی پر از 
  .نفرت به جالدان حکم کرد که طناب را به گردنش بياندازند

جوانان مبارز در . در اين روز خلق آذربايجان در ماتم فرو رفت
" کميته های انتقام" راض زدند و تبريز دست به تظاهرات و اعت

  .تشکيل دادند
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  کرات آذربايجانناشر افکارفرقه دم         ١٣٩٢ارديبهشت١٠٢ شمارهدوره پنجم

 !زندانيان سياسی را آزاد کنيد                



 
 

  
 

  امداد گران مردمی زلزله آذربايجان مجددا تهديد شدند
  

روز دوشنبه سيم ارديبهشت پس از آنکه خبر محکوميت آنان 
 که اگر اعالم شد  از طرف اداره اطالعات تبريز تهديد شدند

اقدام به اطالع رسانی کنند در دادگاه تجديد نظر  مدت 
محکوميتشان افزايش پيدا خواهد کرد  باز جويان تاکيد کرده اند 
که اگر به احکام صادره اعتراض و يا بخواهيد افکار عمومی 
. را در جريان قرار دهيد به مدت محکوميتان افزوده خواهد شد

دگاه عمومی تبريز امداد  دا112جالب توجه است که شعبه 
گران را به جرم پخش نان کپک زده و تمرد از ماموران دولتی 

 ميليون جزای نقدی محکوم 95به يک سال حبس تعزيری و 
سيدحسين  -١اين دادگاه در خصوص اتهامات . کرده است

سيدحسن رونقی ملکی فرزند  – ٢رونقی ملکی فرزند سيداحمد 
حميدرضا  – ۴ عبدالهادی بهروز علوی فرزند – ٣سيداحمد 

فريد روحانی وارقانی فرزند ذبيح  – ۵مسيبيان فرزند حسين 
شايان وحدتی  -٧واحد خلوصی درخشان فرزند حيدر  – ۶اله 

مسعود  – ٩نويد خانجانی فرزند پرويز  – ٨فرزند مسعود 
 – ١١هومن طاهری فرزند فرزاد  -١٠وفابخش فرزند حسن 

 ١٣دانيال حسنی فرزند علی  – ١٢سپهر صاحبان فرزند حسن 
مرتضی اسماعيل پور  – ١۴علی محمدی فرزند محمدرضا  –

 – ١۶محمد ارجمندی راد فرزند ستار  -١۵فرزند يوسف 
محمد امين  – ١٧محمد اسماعيل سلمان پور فرزند کريم 

محسن سامعی فرزند محمد  – ١٨صالحی فرزند محمد مهدی 
امير روناسی نجيب  – ٢٠ميالد پناهی پور فرزند حسن  – ١٩

بهرام شجاعی فرزند باقر داير بر؛  – ٢١فرزند محمد 
مشارکت در تهديد عليه بهداشت عمومی و مشارکت در تمرد 
نسبت به مامورين انتظامی حين انجام ماموريت که منجر به 
مصدوميت مامورين شده، همگی را مجرم شناخته و محکوم 

ين رونقی ملکی و بر اساس رای اين دادگاه سيدحس .کرده است
 ماه حبس تعزيری و مابقی ۵نويد خانجانی هر کدام به 

 ميليون ريال جزای نقدی محکوم شده ۵امدادگران هر کدام به 
   .اند

 دادگاه ١١٢بر اساس اين گزارش قاضی بخشی رئيس شعبه 
عمومی تبريز برخوردی توهين آميز با وکالی پرونده و 

قانون آئين دادرسی کيفری امدادگران متهم داشته که بر خالف 
و قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی 

  .بوده است
بنا به گفته اين قاضی، وی به خواست اداره اطالعات تبريز 
عمل کرده و مالک تصميم گيری و صدور حکم وی گزارش 
های خواسته های اين نهاد امنيتی خواهد بود که به اعتقاد 

 آن ها، اين اقدام وی اصل بی طرفی که در متهمان و وکالی
 آئين دادرسی کيفری اين چنين عنوان شده است، ٣٩ماده 

طرفی تحقيقات را  دادرسان و قضات تحقيق بايد در نهايت بی“
انجام داده و در کشف اوضاع و احوالی که به نفع يا ضرر 

را نيز نقض کرده ” طرفی کامل را رعايت نمايند، بی متهم است
  .است

قاضی بخشی در اقدامی غيرقانونی امدادگران را تهديد کرده 
 سال به زندان خواهد فرستاد همچنين وی ٢بود که برای 

عنوان کرده بود که چرا يک سابقه دار سياسی مانند حسين 
رونقی، که عليه نظام فعاليت داشته سينه سپر کرده و در 

  مناطق زلزله زده فعاليت می کرده است؟
بر اساس اساس حکم صادره در شعبه يک دادگاه پيش از اين 

انقالب تبريز به رياست قاطی حملبر، سيدحسين رونقی ملکی 
  به دو سال حبس تعزيزی، بهروز علويب به دو سال و سه ماه 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

حبس تعزيزی، حميدرضا مسيبيان به دو سال و شش ماه حبس 
يزی، بهرام تعزيزی، واحد خلوصی به دو سال حبس تعز

شجاعی به دو سال حبس تعزيزی و فريد روحانی، سيدحسن 
رونقی ملکی، شايان وحدتی، مسعود وفابخش، هومن طاهری، 
سپهر صاحبان، دانيال حسنی، علی محمدی، مرتضی 

پور،  پور، محمد ارجمندی راد، محمداسماييل سلمان اسمائيل
ير محمدامين صالحی، محسن صامعی، ميالد پناهی پور و ام
بر .روناسی هر کدام به به شش ماه حبس تعزيزی محکوم شدند

اساس حکم صادره دادگاه انقالب همه امدادگران در اتهام 
مشارکت در اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم عليه امنيت 
کشور مجرم شناخته و محکوم شدند و برای نويد خانجانی نيز 

  .حکمی صادر نشده است
 که اوايل شهريور سال جاری حکم امدادگران کمپ سرند

توسط پليس اطالعات و امنيت و اداره اطالعات تبريز در 
به .روستای زلزله زده سرند بازداشت شده بودند صادر شد

گزارش خبرنگار کلمه، بر اساس اساس حکم صادره در شعبه 
يک دادگاه انقالب تبريز به رياست قاطی حملبر، سيدحسين 

تعزيزی، بهروز علويب به دو رونقی ملکی به دو سال حبس 
سال و سه ماه حبس تعزيزی، حميدرضا مسيبيان به دو سال و 
شش ماه حبس تعزيزی، واحد خلوصی به دو سال حبس 
تعزيزی، بهرام شجاعی به دو سال حبس تعزيزی و فريد 
روحانی، سيدحسن رونقی ملکی، شايان وحدتی، مسعود 

 حسنی، علی وفابخش، هومن طاهری، سپهر صاحبان، دانيال
پور، محمد ارجمندی راد،  محمدی، مرتضی اسمائيل

پور، محمدامين صالحی، محسن صامعی،  محمداسماييل سلمان
ميالد پناهی پور و امير روناسی هر کدام به به شش ماه حبس 

بر اساس حکم صادره همه امدادگران در .تعزيزی محکوم شدند
 جرم عليه اتهام مشارکت در اجتماع و تبانی برای ارتکاب

امنيت کشور مجرم شناخته و محکوم شدند و برای نويد 
 آبان ماه ٢٩روز دوشنبه .خانجانی نيز حکمی صادر نشده است

کلمه گزارش داده بود که جلسه محاکمه امدادگرانی که در 
شهريور ماه سال جاری در کمپ سرند واقع در روستای سرند 

اه انقالب تبريز ورزقان بازداشت شده بودند در شعبه يک دادگ
امدادگران کمپ سرند در .به رياست قاضی حملبر برگزار شد

دفاعيه خود با رد اتهامات اظهار داشته بودند که تاکنون هيچ 
مدرکی توسط دادستانی تبريز مبنی بر وجود مواد فاسد آلوده 
در کمپ ارائه نشده و هيچ گزارشی از طرف شبکه بهداشت 

  .نمی کنداستان چنين موردی را تاييد 
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  در آذربايجان چه ميگذرد؟

بر اساس گزارش رسانه های حقوق بشری، فشار و 
تضعيقات توسط نيروهای امنيتی برعليه مردم آذربايجان، 

در .  بويژه بر عليه فعاالن سياسی و مدنی همچنان  ادامه دارد
ميان تدابير شديد رژيم  برای جلوگيری از نشر اين اخبار به 

ايی که  در برخی از رسانه ها غير  دولتی به بيرون، خبره
نشان ميدهد که حاکميت جمهوری . اطالع عموم رسيده است

اسالمی همچنان چماق سرکوب خود را سر هر منتقد و 
در اين رابطه هيچ استثنايی برای . معترضی نگاه داشته است

برخی از اخباری که . هيچيک از خلق های ايران قائل نيست
ند هايی  که در بيست روز گذشته، در آذربايجان از  بگير و ب
نشان ميدهد که رژيم حاکم بر اين تا چه حد از . رخ داده است

با نگاهی به داليل اين . تحرکات توده ای در هراس است
بازداشت ها واتهامات پوچی که نيروهای امنيتی به بازداشت 

بوضوح اين ترس و دلهره را نشان می . شدگان وارد می کند
  .دهد

 عبداهللا صدوقی، از فعاالن مدنی ساکن تبريز توسط نيروهای 
  .امنيتی باز داشت شد

ــ عبداهللا صدوقی، از فعاالن مدنی ساکن تبريز، امروز 
بهشت ماه در منزل شخصی خود  دوشنبه بيست و سوم اردی

 .توسط ماموران امنيتی بازداشت شده است
نقالب تبريز به تر از سوی دادگاه ا عبداهللا صدوقی که پيش

تحمل يک سال حبس تعزيری محکوم شده بود، توسط 
 .اش در تبريز بازداشت شد نيروهای امنيتی در منزل شخصی

رود که وی جهت اجرای حکم حبس بازداشت شده  احتمال می
ی تدبير  يادآور می شود عبداهللا صدوقی در جلسه .باشد

 در ی اروميه انديشی برای جلوگيری از خشک شدن درياچه
 تن از فعالين مدنی ٢٩ی تبريز همراه با  ی قوم تپه محله

ها حبس در بازداشتگاه  آذربايجان دستگير شدند و پس از ماه
ی اطالعات تبريز بطور موقت بقيد وثيقه آزاد  انفرادی اداره

 .شده بود
ی اول دادگاه انقالب تبريز و به اتهام  وی توسط شعبه

 سال حبس ٢به "  کشوراجتماع و تبانی بر عليه امنيت"
 سال تعليق ۴تعزيری محکوم شد که يک سال آن به مدت 

 .گرديده است
مرتبه به علت حمايت از تيم  چنين يک عبداهللا صدوقی هم

تراکتورسازی تبريز با چاپ و نشر پوسترهايی در هواداری 
 روز بازداشت و ۵١از اين تيم فوتبال دستگير و پس از تحمل 

 .بقيد وثيقه آزاد شده بود روز اعتصاب غذا ٢١
ای از  گفتنی ست که سازمان عفو بين الملل نيز طی بيانيه

وضعيت جسمانی و سالمتی عبداهللا صدوقی که در زمان 
بازداشت دست به اعتصاب غذا زده بود، ابراز نگرانی کرده و 

 .از دولت ايران آزادی فوری وی را خواسته بود
  دو فعال مدنی در شهر ماکو بازداشت شدند

بهشت ماه، جهانبخش  شنبه نوزدهم اردی ــ روز پنج
و بهنام باقری، دو تن از فعالين مدنی، ) سالور(سلطانزاده

 عالوه بر .توسط ماموران امنيتی در ماکو بازداشت شدند
 کامپيوتر، کتاب و دست بازداشت وی، وسايل شخصی از قبيل

چنين با مراجعه به  های نامبرده را با خود بردند؛ هم نوشته
ی اسباب بازی فروشی بهنام باقری، وی را نيز  مغازه

  .بازداشت کردند
  ی  شاعر و دانشجوی رشته) سالور(جهانبخش سلطانزاده

  
  
  
  
  
  

 .حقوق دانشگاه پيام نور ماکو می باشد
ی اين دو فعال مدنی آذری زبان،  ادهالزم به ذکر است که خانو

ی  برای پيگيری وضعيت و دليل بازداشت ايشان به اداره
اند اما عالوه بر اينکه موفق به  اطالعات ماکو مراجعه کرده

کسب اطالعی در اين خصوص نشدند، از طرف ماموران 
  .مورد تهديد و ضرب و شتم هم قرار گرفتند

  بازداشت شدند برادران موذن زاده در مشکين شهر 
زاده شاعر و   ارديبهشت ماه، ايلقار موذن١٨روز چهارشنبه 

نويس آذربايجانی در منزل شخصی خود در شهرستان  داستان
 .شهر توسط مامورين امنيتی بازداشت شده است مشکين

زاده نيز که قصد ممانعت از ورود غير  برادر وی احسان موذن
ته، به همراه وی قانونی مامورين امنيتی به منزل را داش

 .بازداشت شده است
زاده پس از بازداشت به ادارٔه  شود برادران موذن گفته می

هنوز از علت اين بازداشت . اند اطالعات اردبيل منتقل شده
 .اطالعی در دست نيست

های  تر نيز به دليل فعاليت زاده پيش گفتنی است، ايلقار موذن
 بازداشت ٨٨ال  خرداد ماه س٢۵فرهنگی و مدنی در تاريخ 

 .شده است
 سال حبس ٩ تن از فعالين مدنی آذربايجان هرکدام به ۵ -

 .تعزيری محکوم شدند
قاضی شعبه سوم دادگاه انقالب " پورباقر"در اين رابطه 

تبريز آقايان دکتر لطيف حسنی، محمود فضلی، شهرام 
زاده را به اتهام  رادمهر، آيت مهرعلی بيگلو و بهبود قلی

 غير قانونی، و تبليغ عليه حکومت جمهوری تشکيل گروه
 . سال حبس تعزيری محکوم کرد٩اسالمی ايران به 

بنا به گزارشات ارسالی دادگاه بنا به درخواست اداره کل 
اطالعات استان آذربايجان شرقی و دستور دادستان تبريز، 
اشد مجازات را برای اين فعالين مدنی آذربايجان صادر کرده 

 .است
 فعال مدنی طی گزارشی به رسانه ها ۵زديکان اين يکی از ن

 توسط ٩١اين فعالين مدنی در بهمن ماه سال "نوشته است 
مامورين اطالعاتی شهر تبريز دستگير شدند و به اداره 

های انفرادی  اطالعات تبريز منتقل شدند و در آنجا در سلول
نگهداری شده مورد شکنجه و بازجويی قرار گرفتند و پس از 

ها به زندان تبريز منتقل شدند و  تی پس از اتمام بازجويیمد
 ".بردند تاکنون در زندان مرکزی تبريز در بالتکليفی بسر می

 سال حبس اين فعالين مدنی به يکی از ٩گفتنی است، حکم 
وکيل مدافعان آنان خانم فاطمه ستاری بطور کتبی ابالغ شده 

 سال ٨قانونی به اين فعالين به اتهام تشکيل گروه غير . است
 سال حبس تعزيری محکوم ١و به اتهام تبليغ عليه نظام به 

 .اند شده
ممانعت از حضور تعدادی از ناشران کتابهای ترکی در 

 نمايشگاه تهران
 در ی کتابهای ترکی از حضور  تعدادی از ناشران عمده-

  .اند بيست و ششمين دوره نمايشگاه کتاب تهران منع شده
در بين اين ناشران محروم از حضور در نمايشگاه، 

از تهران، " تکدرخت"و " ی نو انديشه"های  انتشارات
از تبريز و انتشارات " هاشمی"و " ندای شمس"، "اختر"
  که دليل اين  به رغم اين. شود از اورميه ديده می" ياز"

                  ادامه در ص     
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  .......در آذربايجان
  محروميت به طور واضح از سوی برگزارکنندگان نمايشگاه

کتاب عنوان نشده است، اين ناشران مسائل سياسی و امنيتی، 
های غير  هم چنين برخوردهای معمول تبعيض آميز با زبان
 .کنند فارسی در ايران را عامل اين محروميت قلمداد می

برای اين ناشران فعال که از هر گونه يارانه و کمکهای دولتی 
محروم هستند، حضور در نمايشگاه کتاب تهران و برقراری 
ارتباط مستقيم با مخاطبان کتابهای ترکی از اقصی نقاط 

 .کشور، دارای اهميتی حياتی است
گفتنی است در طی سالهای گذشته، روند اعطای مجوز 

 و کار مميزی وزارت ارشاد با کتابهای ترکی در ساز
. های فراوان همراه بوده است گيری ها و سخت محدوديت

گيری در صدور مجوز برای کتابهای ترکِی تحليلی،  سخت
ی نوشتار  تاريخی و سياسی، اجبار در استفاده از شيوه

فارسی برای متون ترکی و ممانعت از عرضه و چاپ مجدد 
 .هاست  محدوديتی اين کتابهای موفق ترکی از جمله

 چهار تن از فعالين مدنی به همراه دو تبعه آذربايجان 
 بازداشت شدند

 چهار شهروند اهل تبريز به همراه دو تبعه جمهوری -
 .آذربايجان از سوی ماموران امنيتی بازداشت شدند

گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعاالن بنا به اطالع 
حقوق بشر در ايران، دو تن از دستگير شدگان شهروند 

خالده "باشد که نام يکی از آنان  جمهوری آذربايجان می
نويسنده و عضو هيت علمی آکادمی علوم جمهوری " خالد

 .باشد آذربايجان می
نار وی به همراه دستيار خود که تبعه آذربايجان است درک

های آشيق عيسی قره خانی،  چهار تن از فعالين مدنی به نام
ای به نام فرهادی در  محمد رشيدی، امير هاديان و نويسنده

 .منزل محمد رشيدی در تبريز دستگير شدند
بنا به گفته نزديکان يکی از بازداشت شدگان عصر روز سه 
شنبه فعالين بازداشتی در يک انجمن ادبی برای تبادل نظر 

 .اند يدار داشتهد
مامورين امنيتی پس از هجوم به منزل پدری محمد رشيدی با 
ايجاد رعب و وحشت به تفتيش خانه پرداختند و لوازم 

های وی را با  تر و کتاب شخصی محمد رشيدی از جمله کامپيو
 .خود بردند

با گذشت يک روز از سرنوشت دستگير شدگان اطالعی در 
گاه انفرادی اداره  د در بازداشتدسترس نيست و به احتمال زيا

   .برند اطالعات تبريز در بازداشت بسر می
 وحيد شيخ بگلو فعال مدنی روانه زندان شد

 وحيد شيخ بگلو، فعال مدنی و دانشجوی محروم از تحصيل -
جهت اجرای حکم يک سال حبس تعزيری روانه زندان 

 .مرکزی تبريز شد
ه در تماس با اين عضو تشکل دانشجويی آرمان روز جمع

همسرش از انتقال خود به قرنطينه زندان مرکزی تبريز خبر 
 .داد

ماموران اداره اطالعات تبريز وی را پس از بازداشت به اين 
ها  اند، اين فعال مدنی در جريان بازداشت زندان تحويل نموده

 تن ديگر بازداشت شده و از سوی ٢٨محله قوم تپه به همراه 
 محاکمه و به دو سال حبس که يک سال دادگاه انقالب تبريز

 .آن به حالت تعليق در آمده است؛ محکوم شد
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  سخنرانی سيد جعفر پيشه وری
خالصه اين سخنرانی در شش شماره متوالی روزنامه آذربايجان ـ 

» آقای پيشه ورينين نطقينين مختصری« تحت عنوان -ارگان فرقه
هر چند که . به چاپ رسيد) خالصه سخنرانی آقای پيشه وری( 

 شهريور دارای يک مقدمه مفصل و زبانی روشن ١٢نيه خود بيا
فرقه (و ساده بود و پيشه وری در سرمقاله شماره اول آذربايجان 

نيز درباره اهداف فرقه توضيحاتی داد، ... و ) ميز ايشه باشالدی
ولی آن سخنرانی نخستين توضيح مشروح درباره زمينه های 

آنچه که می . ستپيدايش و اهداف فرقه از زبان رهبر نهضت ا
[...] توضيحات درون . خوانيد ترجمه خالصه اين سخنرانی است

   .من به متن افزوده ام
تقريبا دو سال و نيم پيش در همين سالن با داليلی اثبات آرده بودم 

. به سالمت بيرون خواهد آمد] جهانی[آه ايران از اين جنگ 
 زيرا شخصيت .در اين ترديدی نيست. اآنون نيز بر همان عقيده ام

  .های بزرگ جهان در اين باره به ملت های ايران تضمين داده اند
آسی نمی . موضوع استقالل، اساسا موضوع قابل بحثی نيست

 از رهبران سابق حزب -مرحوم مساوات . خواهد آن را انكار آند
 به ما توصيه می آرد آه از طرح مسئله استقالل -دموآرات

ر اين باره فقط زمانی می توان بحث د: او می گفت. اجتناب آنيم
استقالل ايران از . آرد آه مورد ترديد و قابل بحث باشد

  .موضوعات حتمی و غير قابل بحث است
من عمدا اين مسئله را پيش آشيدم آه شعارهای روشن و آشكار 

  .حزب مان مورد سوء تعبير مغرضين قرار نگيرد
نقشه ايران را در آقای پيشه وری در اين هنگام ، در حالی که (

من به صراحت می گويم حرف ما و :) فضا ترسيم می کرد، افزود
بحث ما در درون . خواسته های ما در خارج از اين نقشه نيست

اگر همه بار ديگر به اين نكته توجه داشته . مرزهای ايران است
  .باشند، بحث و تفاهم آسان خواهد شد

صل دوم مرا به اين مجلس می توانند نطق مف] حاضران در[
به [هزار آذربايجانی ١٦آن روز من از طرف . خاطر آورند

شايد بسياری از شنوندگان آن . مجلس انتخاب شده بودم] نمايندگی
من آن روز با در نظر . در اينجا حضور دارند] اآنون[نطق 

گرفتن اوضاع آشور گفتم آه بوسيله يك نماينده نمی توان آشور 
زيرا . آن روز من بسيار متاثر بودم. را از فالآت نجات داد

. برو«: آارگری با شوق و تاثری بزرگ شانه مرا بوسيد و گفت
من . [٢»شايد بتوانی دردهای ما را چاره آنی. به خدا سپردمت

تم، تا زمانی آه شرايط فعلی آشور، بويژه تهران عوض می دانس
بهمين . نشود من قادر به انجام آرزوهای آن مرد نخواهم شد
نماينده به : خاطر، من همان روز از مردم آمك خواستم و گفتم

تنهايی نمی تواند آاری انجام دهد؛ مردم بايد دست بدست هم دهند 
  .و چاره ای برای دردهای خود پيدا آنند

پس از آن آه به تهران رفتم و وارد مجلس شدم ياس و نا اميدی ام 
آنجا شاهد بی جواب ماندن هزاران تلگرام و عريضه . تشديد شد

متوجه شدم آه بسياری از اشخاصی آه وارد . دادخواهی گشتم
 فراآسيونی آه با آن همه شور و شوق -فراآسيون آزادی شده اند

داف بسيار آوچك و غرض  اه-برای تشكيل آن آوشيده بوديم
موفق شدم بار ديگر به تجربه در يابم آه . آلودی را تعقيب می آنند

 چهار نفر -تمام مجلس و سازمان های دولتی، آلت دست سه 
  [٣].مرتجع مغرض، دزد، دروغگو و حقه باز است

                                                            ادامه در ص  



  
  
 

  .....سخنرانی
  

می دانستم . اين مشاهدات تاثير بزرگی بر روحيه من گذاشت
اند آه آب من و خائنانی آه آرسی های مجلس را اشغال آرده 

به يك جوی نخواهد رفت و احساس می آردم آه اين راهزنان 
از اين . به اين آسانی راضی نخواهند شد آه من ميانشان باشم

 16احتياجات . نظر، با استفاده از فرصت حرفهايم را زدم
هزار آذربايجانی را آه مرا انتخاب آرده و به مجلس فرستاده 

و با سكوتی عميق گوش حرفهايم را با دقت بسيار . بودند گفتم
ولی اين تائيدها، غير از پرده ای سياه . آردند و تاييد آردند

به محض آنكه . برای استتار خيانت هايشان چيز ديگری نبود
مثل اينكه اين «: فرصت دستشان افتاد پيش خود گفتند

آذربايجانی از آنهايی نيست آه سر جايش بنشيند، بايد از اينجا 
تی ای آه در شأن روباه هاست با و با پس» .دورش آرد

  .اعتبارنامه من مخالفت آردند
با اينهمه مايوس نشدم و با آمك آزاديخواهانی آه حول جبهه 

افسوس آه . آزادی گرد آمده بودند، مبارزه را شروع آرديم
ما بی تاثير و بی پاسخ ] اللحن[مقاالت آتشين و جمالت شديد 

ارتجاع، ولی به سمت تهران تكان خورد، ولی به سمت . ماند
  .پايمال آردن حقوق خلق ها

وضعيت سر انجام چنان حاد شد آه به يقين دانستم آه از ماندن 
در تهران و مقاله نوشتن و نطق آردن ها نتيجه ای حاصل 

به ناچار به فکر کردن درباره بحث های طوالنی . نخواهد شد
  .ای پرداختم که يک سال قبل، اينجا، در تبريز داشتيم

بسياری از هم مسلكان من در . اين طرح بسيار ساده بود
تبريز، با طـرح اين نكته آه از تهران آاری ساخته نيست، 

بايد اول اينجا را اصالح . بايد از آذربايجان شروع آرد«: گفتند
بايد با نيروی خلق آذربايجان در اينجا حكومت ملی . آرد

. داد استتهران، سر ارتجاع و مرآز استب. بوجود آوريم
در وحله اول . مخالف تمام جنبش های اطراف است] تهران[

  »بايد از آنجا چشم بپوشيم و مستقيما همينجا آاری بكنيم
حقانيت اين فكر، زمانی در ذهن من روشن تر جلوه آرد آه با 
مامورين مسئول دولتی درباره تلگراف های تظلم و دادخواهانه 

گفت آه من از   [٤بياتمثال . خلق آذربايجان مذاآره آردم
طريق راديو صحبت آرده ام و ديگر الزم نيست آه مردم با 

  .عريضه و تلگراف به خودشان زحمت دهند
گفت، هزار تلگراف هم آه فرستاده شود من حتی   [٥صدر

اين حرف ها جواب ديگری نمی . جواب هم نخواهم داد
آزادی . بايد با خود خلق حرف می زديم. توانست داشته باشد

شعار، به من با اين ! بايد با نيروی مشت مردم تامين می شد
پيشنهاد آزاديخواهان آذربايجان از تهران به سمت آذربايجان 

  .حرآت آردم
اينجا، پس از آن آه با هم مسلك های نزديكم اوضاع داخلی و 
خارجی ايران و آذربايجان را يكبار ديگر، به صورتی جدی 
تجزيه و تحليل آرديم، به لزوم يك حزب مستقل و بزرگ پی 

   .برديم
 آه هدف مورد -يست تحت عنوان دموآراسیاين حزب می با
 -و برای همگان مفهوم و آشناست] است[تعقيب جهانيان 
ما نيز اين نام را پذيرفتيم و به منظور گرد . فعاليت می آرد

آوردن مردم به دور آن، روز دوشنبه بيانيه مفصلی را منتشر 
  .آرديم

جان مبنای اين بيانيه حقوق و اختياراتی است که مردم آذرباي
در نتيجه احتياجات خود از دير باز در راه آن ها مبارزه کرده 

  .است

  
  
  
  
  

ما نمی توانيم تاريخ مبارزه آزاديخواهانه خلق آذربايجان را 
ارتجاع تهران ضربات بزرگی به آذربايجان . فراموش آنيم

ما نمی توانيم انتظار هيچگونه اميدی از اين رژيم . زده است
تهران . ن النه آرده است داشته باشيماستبدادی آه در تهرا

. هميشه سعی آرده است آه آذربايجان را تحت فشار نگهدارد
عناصر خائنی آه در آنجا حكم می رانند، حتی يك لحظه نيز از 
نابود آردن رهبران ما و شكستن غرور ملی ما صرفنظر 

  .نكرده اند
آشانده شدن خائنانه سردار بزرگ خلق آذربايجان، ستارخان 

  [٦].به تهران و آشته شدن او هنوز از يادها نرفته است
آن روزهايی آه مستبدين مداخله ستارخان در امور دولت را 

صره گناه بزرگی محسوب آرده و او را در پارك اتابك محا
نموده بودند، در خيابان ها، آوچه ها و خانه های تهران، مال 
و جان و ناموس مردم بدست تفنگچی های بختياری لگد مال 

مرآز نيز بجای تنبيه آنان، خان ها را به وزارت و . می گشت
  .صدارت منصوب می آرد

تهران هميشه از نام آذربايجان وحشت نموده و با آسانی آه 
ستم . بان آورده اند، بيرحمانه رفتار آرده استاين نام را بر ز

 آه پس از سردار -هايی آه در حق مرحوم شيخ محمد خيابانی 
  . آرده شد، شاهد اين امر است-ملی افتخار آذربايجان بود

من همان روزی آه اعتبار نامه قاتل او حاجی مخبر السلطنه 
  در مجلس تصويب می شد،

آن روز . ور داشتمشخصا بعنوان خبرنگار روزنامه حض
نماينده غيرتمند آزاديخواهان ايران، مرحوم سليمان ميرزا به 

او با حرارت فداآاری . اعتبار نامه اين خائن اعتراض آرد
به آزادی ايران را بر شمرد و حاجی ] محمد[های مرحوم شيخ

بلی « : مخبرالسلطنه خجالت نكشيد، پشت تريبون رفت و گفت
زيرا خيابانی به . خدمت بزرگی استمن او را آشتم، ولی اين 

  [٧».آشور خيانت می آرد
مجلس شورا آه با خون قهرمانان آذربايجان برپا شده 

ده ملت اعتبار نامه اين جالد را پذيرفت و او را نماين است،
بعد نيز همين خائن، به فرمان رضاخان بيش از ده سال . ناميد

  .اين پاداشی به خيانت او بود. رئيس دولت ايران گشت
تهران با انجام اين آار اثبات آرد آه سخن گفتن بعنوان 

را ] محمد خيابانی[شيخ . آذربايجان را خيانت محسوب می آند
ق به شنيدن نطق بسياری از شما موف. خيلی خوب می شناسيد
او آدام خيانت : من از شما می پرسم. های پر معنای او شده ايد

  را به ايران روا داشته بود؟
من در آن زمان در روزنامه حقيقت بعنوان يک آذربايجانی به 

ما « اين حرکت مجلس شديدا اعتراض کردم و نوشتم که 
ار تعظيم در برابر گور کسانی که شما خائن می ناميد را افتخ

من با نوشتن اين عبارات جسورانه کوشيدم . »محسوب می کنيم
حس مليت سوزانی را که در درونم شعله می کشيد، تسکين 

  [٨.دهم
نام آذربايجان چه می خيانت و گناه شيخ، غير از داشتن ! عجبا

  توانست باشد؟
يك حرف بسيار تلخ مرحوم ميرزا آوچك خان در باره تهران 

برای آباد آردن تهران، همه ايران را « :او می گفت. بيادم افتاد
برای آباد آردن ايران بايد تهران را ويران . ويران آرده اند

 من قصد تائيد اين حرف را ندارم و ويران آردن تهران» .آرد
  ميرزا [ولی حقيقتی نيز در اين حرف . را توصيه نمی آنم
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  .....سخنرانی
  وجود دارد و آن عبارت از سياست جالدانه ای] آوچك خان

از [است آه تهران عليه جنبش های آزاديخواهانه خارج 
  .بش ها پيش می بردو شخصيت های بزرگ اين جن] تهران

خود همين ميرزا آوچك خان نيز بطرزی بسيار وحشيانه آشته 
شد و سر او را بعنوان هديه به رضاخان، دشمن غدار آزادی 

  .ايران فرستادند
 يكی ديگر از فرزندان -در حق کلنل محمد تقی خان پسيان 

 نيز از -خلف و قهرمان آذربايجان آه در خراسان قيام آرد 
  .صرفنظر نكردنداين جنايت 

 آه در -همه اينها نشان می دهند آه نيروی ارتجاع و استبداد
 در سرآوب جنبش های آزاديخواهانه -تهران ريشه دوانده است

  .از هيچ جنايتی خودداری نخواهد کرد] از تهران[خارج 
برای خاتمه دادن به اين جنايت ها، بايد قدرت آنجا را از 

آذربايجان   [٩. هم شكستطريق اختيارات محلی و ملی در
. اآنون نيز مثل هر دوره ديگر، بايد پيشگام اين امر باشد

دست و بال دسته . انتطار آزادی از تهران اشتباهی بزرگ است
  .سته شده استهای آزاديخواه آنجا ب

طبيعتا ما نمی توانستيم حكومت ملی خود را به محض سقوط 
در ] با نوشتن مقاالتی[من در آن زمان . رضاخان بوجود آوريم

، تالش آرده بودم که امكان ناپذير »آژير«صفحات روزنامه 
آن هنگام . را به جوانان اثبات آنم] يعنی انقالب[ بودن اين امر 

 جنبش ملی و روند انقالب باشد حزبی آه قادر به رهبری
ولی . انقالب فاقد رهبری نمی توانست نتيجه دهد. وجود نداشت

اآنون وضعيت آال تغيير آرده و در اثر سه سال و نيم مبارزه، 
نيروهای جديد و جمعيت های نيرومند سياسی وارد ميدان شده 

  .اند
می . من اآنون قصد بحث درباره انقالب و طرح آن را ندارم

اهم بگويم آه امروز اگر خلق ما برای گرفتن حق و خو
  .اختيارات خود اقدام نمايد، امكان عملی آردن آن وجود دارد

حكومت استبدادی آه مرآز را اشغال آرده است، بی لياقتی 
از مجلس شورا نمی توان هيچ .خود را ديگر نشان داده است

 در مستبدانی آه در آنجا جا خوش آرده اند،. انتظاری داشت
  .مدت يك سال حتی موفق به تصويب يك قانون نشده اند

بوجود آمدن مشروطيت و حكومت ملی در وحله اول عبارت 
  .از تعيين بودجه آشور و دخل و خرج آن است

انقالب مشروطه ما نيز مانند انقالب فرانسه برای عملی آردن 
ولی مجلس چهاردهم ما قادر به حل اين . اين امر بوجود آمد

اآنون ماليات های گرفته شده و پول های .  نگشته استمسئله
  .صرف شده، همه غير قانونی و دزدی محسوب می شوند

يكی از اشخاصی آه من اورا به وطن پرستی می شناسم، می 
تو در يكی از سخنرانی هايت از احترام به قانون و : گفت

  .گردن نهادن به آن صحبت آرده بودی
در آشور بی . قانون محترم است. من اين را انكار نمی آنم

. قانون عدالت، امنيت، انسانيت نمی تواند وجود داشته باشد
  .ولی قانون بايد از هر دو طرف محترم شمرده شود

ژان ژاك روسو، متفكر بزرگ انقالب فرانسه در اثر خود 
پيمان بايد «: کنترات سوسيال يعنی قرارداد اجتماعی می گويد

از يك طرف زير پا نهاده شود، ] پيمان[اگر آن . دو جانبه باشد
  ».طرف دوم مجبور به رعايت آن نيست

از نظر روسو قوانين غير از قرارداد ميان مردم و دولت چيز 
اآنون آن هايی آه در راس حكومت ما قرار . ديگری نيست

  دارند و آسانی آه اآثريت مجلس ما را تشكيل می دهند، قانون 

  
  
  
  
  

  ذاشته اند و قراردادهايی را آه خودشان هايی را آه خودشان گ
  بهمين خاطر ما مجبوريم آن قوانين . نوشته اند، زير پا نهاده اند
  .را الغا شده محسوب آنيم

عالوه بر اين، آن ها همواره قانون را بازيچه خود قرار داده 
آزادی را نابود آنند و حقوق و زمانی آه می خواهند . اند

اختيارات خلق را سرآوب نمايند، قوانين را پيش می آشند و 
اما آن قوانينی آه بسود مردم . می آوشند از آن ها استفاده آنند

  .است فراموش آرده شده و به آرشيوها سپرده شده اند
گويا در يزد : يكی از دوستانم مثلی از يزدی ها نوشته بود

روغينی بود آه وقتی باالی منبر می رفت غش روضه خوان د
يكی از يزدی ها سرانجام به . می آرد و روی زن ها می افتاد

من نمی دانم هميشه به طرف ! آخوند«: جان آمده و گفته بود
  »بی بی چرا غش می آنی؟

اآنون دولتيان ما هنگام غش آردن، هميشه روی بی بی می 
از قانون های . ی گذراننديعنی هميشه قوانين ظالمانه م. افتند

  .عادالنه، ما هيچ نشانی نمی بينيم
ما آذربايجانی ها، اساس و ريشه قانون ها را به بهای قربانی 

خائنانی آه حكومت مرآزی را ارثيه . های بزرگ گرفته ايم
پدری خود حساب می آنند، عمال آن را آب و جارو آرده و 

 آه -تی و واليتی از قانون انجمن های ايال. پنهان آرده اند
 سال هاست آه اثری -تامين آننده حقوق و اختيارات ماست

از آن آقايی آه با من از قانون صحبت می آند، در اين . نيست
او نمی تواند حربه ای جز حرافی . باره جواب می خواهم

  .داشته باشد
خواست های . ما بايد حقيقت را به صراحت به مردم نشان دهيم

ما برای احيای قانون اساسی آه تامين .  دارندما مبنای قانونی
. آننده حقوق ملت ها و خلق هاست، به مبارزه پرداخته ايم

قانون اساسی بدون انجمن های ايالتی و واليتی فقط می تواند 
  .آاغذ خشك و بی معنايی باشد

به خاطر احترام به قانون و مقدس دانستن آن است آه ما در 
 -بزرگترين، اساسی ترين قانوندرجه اول خواستار اجرای 

  .يعنی موضوع انجمن ايالتی هستيم
هنگامی آه از چند . من اين حرف ها را فقط اينجا نمی زنم

روز فرصت پيش آمده استفاده آرده در مجلس شورای ملی 
حاضر شدم، با لحنی شديدتر از اين، از پهلوان پنبه های 

اميد يك گام ولی حتی . موسوم به نماينده آار جدی طلب آردم
  .آوچك بسوی خلق را از آن ها نداشتم

همانطور آه گفتم ميان ما افرادی آه به قول فارس ها آاسه 
ديروز يكی از آن ها به من . های از آش داغ ترند، آم نيستند
باز هم می نويسيد آه دولت «: ايراد می گرفت و می گفت آه

ماليات های به آذربايجان اهميت نمی دهد؟ باز هم می گوييد آه 
جمع شده از آذربايجان از بودجه ای آه در آذربايجان مصرف 
می شود بيشتر است؟ آذربايجان چندان مالياتی هم به تهران 

ما بايد از تهران متشكر باشيم آه به ما خوب می . نمی دهد
  ».اگر تهران نباشد ما از گرسنگی می ميريم. رسد

ينيد آه تالش برای ولی می ب. من به عقل اين آدم شك نمی آنم
تحميل حرف های دروغ و مغرضانه به مردم، انسان را وادار 

  به گفتن چه چيزها می آند؟
آيا می دانی آه رضاخان بيست سال : من به اين آدم ناخلف گفتم

قران فروخت؟ ١٨تمام قندی را آه منی چهار قران خريد، به 
   آيا نمی خواهی بفهمی آه بيوه زنان زحمتكش آذربايجانی
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  .....سخنرانی
  هنگام خريدن يك قوطی آبريت سه چهارم قران ماليات می

من در مجلس صريحا . دهند؟ حقيقت تلخ است، ولی بايد گفت
» من می توانم اين را با محاسبه دقيق نشان بدهم«: گفتم آه

ف به آذربايجان داده می شود، اگر به پولی آه از بودجه معار
تقسيم شود، نمی توان واحدی برای ] آذربايجان[تعداد اهالی 

نتيجه . من آن را به آبريت تبديل آردم. نشان دادن آن پيدا آرد
يك چوب آبريت می ] قيمت[اين شد آه سهم هر نفر آمتر از 

  [٠].شود
آن آدم آور و آر بقدری از مردم دور است آه نمی تواند از 

 تومانی آموزگاران دبستان های ما در برابر ٣٠حقوق ماهانه 
اگر خبر هم داشته . با خبر باشد] کار روزانه[  ساعت ١٢

رور است، آه می باشد، آن قدر به فصاحت و بالغت خود مغ
  .آوشد اين حقيقت آشکار را انكار آند

روشن است آه ما با حرف های چنين آدم های فاسد، لجوج و 
. فتنه جو نمی توانيم از راهی آه در پيش گرفته ايم باز گرديم

من به او گفتم ما خواهيم آوشيد به اهداف خودمان دست پيدا 
، تا ببينيم چه می اگر تو راست می گويی، بفرما جلو بيفت. آنيم
  .آنی

بايد آار . ما نمی توانيم به اين حرف های بيهوده اهميت بدهيم
مردم از حرافی، عبارت پردازی و وراجی . و فعاليت آرد

  .خسته و مايوس شده اند
قبل از همه . آاری آه ما بايد انجام بدهيم کار پيچيده ای نيست

ن انتخاب برای بايد انجمن شهر آه برای اصالح امور شهرما
تهران می خواهد حتی اين . آرده ايم آار خود را شروع آند

ماه هاست آه مردم برای . ساده ترين حق ما را نيز پايمال آند
آباد آردن خانه خود، برای به جريان انداختن امور فرهنگی و 

ولی وزارت آشور . محلی خود، انجمنی را انتخاب آرده اند
مانه و ضد قانون اساسی حتی آن را بر مبنای قوانين ظال

  .رضاخان نيز تصويب نمی آند
در نتيجه شهر بصورت قبرستان خرابه ای در آمده و در آوچه 
ها و خيابان های آن گند و آثافت از سر و روی آدم باال می 

  [١١].رود
در دنيا هيچ آشور مدعی دموآراسی وجود ندارد آه دولت 

بايد اين سد . بتواند در امور شهرداری های آنجا دخالت آند
منحوس آه ساخته و پرداخته رضاخان است، در هم شكسته 
شود و شهرداری آار خود را شروع آند و شهر را از تبديل 

  .شدن به يك خرابه نجات دهد
ئله آب ديديم آه آميسيونی آه خيلی ساده انتخابش ما در مس

. آرديم، توانست چندين روز آب محالت مهم شهر را تامين آند
. اگر اين آار ادامه پيدا آند، می تواند نتايج بسياری داشته باشد

  .آارهای ديگر نيز بر همين قرار است
از وزارتخانه های تهران آه در . بايد همت آرد و آار آرد

عالوه بر اين در . ئنين است بايد يكباره قطع اميد آرددست خا
اثر شرايطی آه مرتجعين بوجود آورده اند، سراسر ايران در 

در اصفهان و شيراز و شهرهای . حالت هرج و مرج است
جنوب آشور نيز مانند مازندران و گرگان آشوب و شورش 

حتی دولت قادر به جلوگيری از آشوب . هايی شروع شده است
هرچند آه حكومت نظامی اعالم شده . در خود تهران نيستها 

و ديده شدن در ساعات پس از ساعت ده در شهر ممنوع گشته 
  .است ولی حفظ مال و جان مردم ناممكن شده است

فرقه دموآرات آذربايجان در چنين شرايطی، با انتشار بيانيه 
              در مدتی آه آمتر از يك . ای فعاليت خود را آغاز آرده است

  
  
  
  
  

  هفته نيست، آرامش عميقی در شهرمان و در همه آذربايجان 
گويی خلق يك مرآز ثقل، يك پناهگاه پيدا . مشاهده می شود

اعمال مخل امنيت عمومی ساآت گردانيده شده و . آرده است
  .عناصر شلوغ آن سرجايشان نشانده می شوند

تمام جای ايران اآنون از نظر امنيت و آرامش، آذربايجان از 
فرقه اين موفقيت را به فال نيك گرفته . خيلی جلوتر است

  .سياست صلح و امنيت خواهانه خود را ادامه خواهد داد
بجا گذاشته ] از آذربايجان[بيانيه تاثير بسيار عميقی در خارج 

دشمنان ما، بخصوص مستبدين پايمال آننده حقوق خلق . است
 آن را خوانده و به لرزه -ه اندهای ايران ـ که در تهران نشست

  .در آمده اند
ما با بوجود آوردن حزبی بزرگ به جهانيان ثابت خواهيم آرد 
آه لياقت و قدرت آن را داريم آه خانه خود را بدون کمک 

  )ابراز احساسات شديد حضار. ( بيگانه اداره آنيم
اين اندازه . من نمی خواهم درباره حزبمان زياد صحبت آنم

م بگويم آه حتما بيانيه مان را خوانده ايد و تاثير عظيم می توان
آن در آذربايجان را از اينجا می دانيد آه، از شلوغی و هرج و 
مرجی آه سراسر ايران را فرا گرفته، اينجا اصال خبری 

خواه در شهرها و خواه در دهات، مردم به حزب . نيست
با حسن اعتماد می آنند و شعارهای حزب در باره امنيت را 

در ايران که مانند دريا در تالطم است، . نظر استقبال می آنند
  .آذربايجان حكم يك جزيره ساآت و آرام را دارد

عليرغم . بيانيه مان در تهران مانند بمبی سر و صدا آرده است
توزيع بسيار آم بيانيه در آنجا، در زمان بسيار آمی توجه خلق 

 آه -ر آن، آابينه صدرتحت تاثي. را به خود جلب آرده است
 متزلزل گشته است -خود را بزور به خلق ايران تحميل نموده 

و نمايندگانی آه نوآران پست ارتجاع اند دست و پای خود را 
  .گم آرده اند

بسيار محتمل است آه در نتيجه ضربه ای آه زده ايم، آابينه 
صدر سقوط آند و بجای آن موقتا يك آابينه محلل و يا آابينه 

ولی اين بچه گول زنك ها نمی . ی آزاديخواه بر سر آار آورندا
ما برای آنكه بتوانيم آزادی را نه برای . توانند ما را اغفال آنند

سه چهار روز، بلكه برای هميشه تامين نماييم، بايد مرآز ثقلی 
را آه در اينجا بوجود آورده ايم حفظ آنيم و آن را مانند مشتی 

 آه در مرآز برای نابودی آزادی می بر باالی سر مرتجعينی
  .آوشند نگهداريم

عالوه بر اين ، آرامش و امنيتی آه پس از آغاز فعاليت حزب 
ما بوجود آمد نشان داد آه خلق ما لياقت آن را دارد آه خود را 

  .اداره آند
آن را . ما هنوز فرصت انتشار مرامنامه مان را پيدا نكرده ايم

 -آينده نزديک فراخوانده خواهد شد  آه در -در کنگره حزبمان 
ولی با اين همه . تصويب آرده و به اطالع عموم خواهيم رساند

ما آن را در بيانيه . مقاصد اساسی مان از مردم مخفی نيست
  .مان با زبانی ساده باز گو آرده ايم

ما بايد در درجه اول امنيت را برقرار کنيم و سپس انجمن 
 جهت اداره نهضت ملی مان -ز ثقل بعنوان يک مرک-ايالتی را 

  .و تامين آزادی ايران بوجود آوريم
آن را نمی توان جايگزين دولت . وظيفه فرقه چيز ديگری است

فرقه تالش می کند چشم مردم را باز کند، آن . و حکومت کرد
ها را زير نظم مستحکمی در آورد و از اين طريق منافع عموم 

  ، فردی و اجتماعی مردم اداره امور حقوقی. را تامين کند
                                                      ادامه در ص
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شکل اين تشکيالت انجمن های . وظيفه سازمان دولت است
  .ايالتی و واليتی خواهد بود

آن ها می . اختيارات انجمن های ايالتی بسيار گسترده است
کنند و ] رسيدگی[رات دولتی دخالت توانند در تمام امور ادا

مسائل مالی فرهنگی و بهداشتی ايالت را مستقالنه بررسی 
  .نمايند و در اين زمينه ها تدابير جدی اتخاذ نمايند

قانون اساسی به همه خلق های ايران، از جمله خلق آذربايجان 
می دانيد که انجمن آذربايجان نقش . اين اختيار را داده است

از شرکت . اريخ مشروطيت ايران بازی کردبزرگی در ت
در اين ) نظام الدوله(کنندگان آن انجمن خوشبختانه آقای رفيعی 

خود ايشان هم از جمله موسسين حزبمان . مجلس تشريف دارند
آقای مستشارالدوله هم از اعضای اين انجمن تاريخی . هستند
  .هست

 خود اين شخصيت ها شاهد زنده و سند و برهان محکم آن
در [حقوق و اختيارات وسيعی هستند که ما مردم آذربايجان 

  .بدست آورده ايم] انقالب مشروطيت
معروف . می خواهم حقيقت بزرگی را با شما در ميان بگذارم

» .آن را نمی دهند. حق را بايد گرفت«: است که می گويند
بنظر من شايد گرفتن حق کار . بنظر من اين شعار کامل نيست

  . ولی بايد بتوان آن را حفظ کردآسانی باشد،
اگر مشروطه خواهان قهرمان ما به اين نکته توجه می کردند 
و اغفال نمی شدند، اکنون آذربايجان و يا شايد کل ايران يکی 
از کشورهای بسيار آزاد و بسيار دموکراتيک جهان بود و اين 

  .فقر و فالکت و گرسنگی و بدبختی دامنگير ما نمی گشت
ايجان چهل سال قبل با تشکيل انجمن های ايالتی و مردم آذرب

] اکنون. [واليتی رشد و استعداد سياسی خود را نشان داده است
فرقه ما اين بلوغ و شايستگی را به جهانيان اثبات کند و موانع 

  .را از ميان بر دارد] تشکيل انجمن ها[موجود بر سر راه 
ما بايد . تدموکراتيسم مترقی تربن و عالی ترين تفکر اس

ما با تمام نيرو کوشش . بکوشيم آن را به تمام معنی عملی کنيم
خواهيم کرد که همه افراد ملت بتوانند در امور دولت مداخله 
  .کند و اراده هر فرد بتواند در سرنوشت کشور موثر واقع شود

در وحله . گذشته از اين، اصالحات بزرگی را در پيش داريم
د ميان دهقانان و ارباب ها را به طرز اول بايد اختالفات موجو

سپس مسئله فرهنگ و   [٢١.عادالنه ای حل و رفع کنيم
ملتی که . بهداشت است که به نظر ما از مسائل بسيار مهم است

اشت نداشته باشد، قادر به حفظ استقالل، حيات و فرهنگ و بهد
  .آزادی خود نخواهد بود

من در يکی از نطق های گذشته ام ـ زمانی که فرانسه هنوز 
تحت اشغال نيروهای آلمان قرار داشت، در همين مکان گفته 

زنده خواهد ماند و حيات خود را ] فرانسه[بودم که ملت فرنگ 
من از فرهنگ، . ين پيغمبری نبودا. در آزادی ادامه خواهد داد

] متمدن[مبارزات تاريخی، دانش و بهداشت آن ملت مدنی 
  .کامال اطالع داشتم

. يکی از بزرگترين آرزوهای ما باسواد شدن عموم خلق است
يک خلق با سواد و تندرست در برابر ستم و فشار سر خم نمی 

  .ستفرق بزرگ ميان انسان ها و حيوانات نيز در همين ا. کند
انسان مخلوقی اجتماعی است؛ تنها زندگی نمی کند؛ هدفش فقط 

انسان به خاطر جامعه . تامين زندگی شخصی خودش نيست
زندگی می کند و بهمين جهت بايد منافع اجتماع را بر منافع 

  .شخصی خود ترجيح دهد

  
  
  
  
  
  

  اگر هر کس تالش می کرد که گليم خود را از آب بيرون 
زرگ، قهرمانان فداکار و انسان های بکشد، شخصيت های ب

رشيدی که جان خود را در راه وطن و ملت فدا کردند، بوجود 
اين فداکاری فقط محصول دانش، فرهنگ و . نمی آمدند

ما بايد عادت کنيم که منافع توده مردم را بر . تشکيالت است
منافع خود ترجيح دهيم و از اين طريق خلقمان را از فالکت 

  .آزاد کنيم
. فتخار و سربلندی در ثروت و مکنت و زندگی شخصی نيستا

انسان های سربلند جهان عموما کسانی بوده اند که به مردم 
: بايد جوانان مان را با اين روحيه تربيت کنيم. خدمت کرده اند

اگر می خواهی افتخار و شرف بدست آوری، به خلق خدمت 
 از اين کار را اين را همه بايد بدانند و مزه افتخار ناشی. کن

  .بچشند
گذشته ما سرشار از . ما می توانيم از تاريخ خيلی حرف بزنيم

افتخار و شرف را بايد . ولی اين کافی نيست. افتخار است
سخن حکيمانه سعدی بايد . خودمان با دستان خود بچنگ آوريم

  :درس عبرتی برای ما باشد
توان کاين مال پدر خرج  ميراث پدر خواهی علم پدر آموز، 

  کرد به ده روز
ما نمی توانيم تالش های پدران خود را سرمايه خودمان قرار 

به جای آن بايد از شجاعت، . دهيم و خرج کنيم تا تمام شود
رشادت و فداکاری آن ها تقليد کنيم، راه آن ها را دنبال کنيم و 

  .مانند آن ها خود به افتخار و شرف نائل شويم
ا را بخود مشغول می کند، مسئله يکی از مسائل مهم که فکر م

مسئله زبان يکی از مسائل بسيار مهم و اساسی . زبان است
  .برای ما آذربايجانی هاست

زيرا . مسئله فرهنگ را نمی توان با القيدی از سر باز کرد
بدبختانه تا به امروز اداره . حيات ملت وابسته به آن است

و اهميتی کنندگان کشورمان اين موضوع را سرسری گرفته 
  .به آن نداده اند

گذشته از اين، آذربايجان از نظر فرهنگ و معارف وضع 
از قرن ها پيش به زبان معينی ] آذربايجان[اهالی . خاصی دارد

کسانی که می خواهند اين زبان را با تدابير . حرف زده اند
] برای اينکار[ساده و خشن عوض کنند، دليل قانع کننده ای 

  .ندارند
 هفت ساله که تازه - زبان بيگانه به يک کودک ششتحميل يک

متخصصين تعليم و . به حرف زدن افتاده، يک جنايت است
تربيت عصبانيت اکثر آذربايجانيان را نتيجه اين موضوع می 

  .دانند
ممنوعيت خواندن و نوشتن به زبان مادری به معنی جلوگيری 
  .از تکامل فرهنگ است

 خود، حتی کسانی که در  ميليون اهالی شهر و ده بجای5
مدارس محلی تحصيل می کنند، نمی توانند تا آخر عمر زبان 

  .فارسی را درست تلفظ کنند
قبل از آنکه رضا خان بر سر کار آيد و سياست درهم شکستن 
آذربايجان را شروع کند، تئاترهای ملی ما در آذربايجان به 

ال مردم، چه زن و چه مرد با کم. سرعت در حال ترقی بود
ميل آثار هنرمندان مان را تماشا می کردند و از اين طريق 
. ملت ما از جهت اخالق و معنويات نيز پيشرفت می کرد
  درست از زمانی که زبان تئاتر ما را به زور فارسی کردند، 

                                                    ادامه در ص
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زيرا اکثر مردم ما قادر . ز ناچار بسته شدندسالن های نمايش ني

  .به فهميدن اين زبان نيستند
را مخالف وطن پرستی ] آذربايجانی[زبان ] تکلم به[کسانی که 

زيرا اين کار . حساب می کنند، واقعا بايد آدم های جاهلی باشند
هنوز هم واعظ های ما در مسجد و منبر مردم را . تازگی ندارد

دم، يعنی با زبان آذربايجانی به انجام فرايض با زبان مفهوم مر
: ما از مخالفين زبان آذربايجان می پرسيم. دينی فرا می خوانند

چرا از يک زبان می شود در منبر . چه قباحتی اينجا هست
  استفاده کرد ولی در مدرسه نه؟

وانگهی مسئله خواندن و نوشتن به زبان آذربايجانی تازگی 
پيش افتخار فرهنگ ايران، حاج ميرزا چهل و چند سال . ندارد

حسن رشديه در مدرسه ای که در تبريز تاسيس کرده بود، 
کتابی که او . دوره ابتدائی را به زبان مادری تدريس می کرد

. در آن هنگام تاليف و منتشر کرد، اکنون در دست ماست
گذشته از اين، تعداد افرادی که در اين جا خواندن و نوشتن را 

  [٣١.مادری شروع کرده اند، کم نيستندبا زبان 
شنيده ايم که آقای فيوضات و آقای رضا زاده شفق زمانی به 

  .اين زبان در مدارس آذربايجان تدريس کرده اند
 در دهات و شهرهای کوچک معلمانی را گذشته از اينها من

خطاب به دهقانان و ] يعنی زبان فارسی[ديدم که به اين زبان 
اصنافی که زبان فارسی نمی دانند، در موضوع فرهنگ 

خشن ترين شکل اين کار را سال گذشته . سخنرانی می کردند
زيرا . من کلمه سلماس را عمدا بکار می برم. در سلماس ديدم
کلمه شاپور جنايات .  شاپور عليرضا نداريم ما ارادتی به

خيابان . اخالقی اين فرد را در پيش چشم مجسم می کند
ستارخان را خيابان پهلوی ناميدن گوش های ما را می خراشد 

در تبريز نمی شود خيابانی را به اسم . و روحمان را می آزارد
  . نامگذاری کرد-رضاخان ـ جالد آذربايجانی ها

ا مردم تبريز بنام قهرمان ملی خود ستارخان اين خيابان ر
پستخانه ما بايد يکبار اين را بفهمد و نامه های . ناميده اند

در تبريز . پهلوی را پس بفرستد] خيابان[ارسالی به آدرس 
بزرگترين خيابان تبريز بنام سردار . خيابان پهلوی وجود ندارد

  [٤١].بزرگ ما است و به اين نام بايد شناخته شود
  

ما به استقالل ايران کامال . در آخر باز تکرار می کنم
دادن وجبی از خاک آن به ديگران بهيچ عنوان در . عالقمنديم

ختاريت آنچه ما می خواهيم حقوق داخلی و م. ميان نيست
  .است] مختاريت[مسئله زبان جزئی از اين . فرهنگی است

ما همانطور که در بيانيه مان گفته ايم، در فکر آن هستيم که 
امور خانه خود را خود اداره کنيم و در اين راه با تمام نيرو 

  .تالش خواهيم کرد
آنان که می خواهند خلق های ايران را در اسارت نگهدارند 

  .متوجه اين نکته باشندبايد بار ديگر 
نطق آقای پيشه وری که تاثير عميقی در حاضرين بجا نهاده (

بود، با ابراز احساسات شديد و کف زدن های طوالنی خاتمه 
  .)يافت

    
 25يکشنبه  (4دوره دوم، شماره . روزنامه آذربايجان

سه  (6، شماره ) شهريور26دوشنبه  ( 5، شماره )شهريور
، ) شهريور28چهارشنبه  (7اره ، شم) شهريور27شنبه 

 يکشنبه اول (10، شماره ) شهريور29پنج شنبه  (8شماره 

 4سه شنبه  (12، شماره ) مهر2دوشنبه (11، شماره )مهر
  )مهر
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  ذربايجانکرات آناشر افکارفرقه دم         ١٣٩٢ارديبهشت١٠٢شمارهدوره پنجم

  تاريئل اميد
  وطنآلنيمداکی 
  سنه نه الزمدير آلنيمدان سوروش

  قيريشالر آلنيمين يوز ايلليکلری 

   قاريش،–اگر ايسته ييرسن گز قاريش 

  .آلنيما آلميشام بويوک وطنی

  ***                     

  بوردا ستار خانين ايسته ييده وار،

  .قفيلدن ووروالن شهيد ده دورور

   خيابانی اوره گی ده وار،بوردا

  .بوردا هر قايادا کئچيد ده دورور

  ***                          

  بوردا کندير کيمی دويونلو زمان،

  . نسل ايتنلرده وار–بوردا نسل 

  ...بوردا ئولومو ايله هله ياشايان

  .بوردا پاليد کيمی بيتنلرده وار

  ***                       

  دامالريندان عنونونقاليب توی گو

  .چوخو کتاب اولوب، رومان اولوبدور

  ائله او زمانين آدامالريندان،

  .بلکه آلنيمداکی وطن قاليبدير

  ***                     

  بير گونده آلنيمدا آراز داشاجاق، 

  .اليمده توتدوغوم بو گوللر کيمی

   قارداش ايله قوجاقالشاجاق،–قارداش 

  .دنيزه قووشان ساحيللر کيمی

 ***                     

  سوووالر يوز ايلدن قاالن نيسکيليم،

  .آدينی توتارام قهره مانالرين

  قارا داشالر کيمی قوپار نيسکيليم،

  .يازا چاغيرارام من اينسانالری

  ***                     

  اويانان بختيمسن، شنيمسن نثيب،

  .توفانالردان چيخيب ايسته ديم سنی

  مرومدن کسيب، گئجه لر ياتماييب ع

  .آلنيما يازميشام، وطنيم، سنی



 
  

  
  

  
  ی رفسنجانیسخنان تکان دهنده هاشم

   مورد اوضاع کشوردر
 شرکت در ی او براتيالح  صی نگهبان  قانون اساسی مصلحت نظام  پس از آنکه از طرف شوراصي تشخی  شوراسي رئی رفسنجانیهاشم

  را  خواست اقشار مختلف ی جمهوراستي در انتخابات ریسي نام نولي خود، دلی ستاد انتخابتیدر جمع اعضا.  نشددي تائی جمهوراستيانتخابات ر
 کوه نيبا ا:  ادامه دادیو م؟ي جوانان نه بگوني خودم باشم که به آنها و به خصوص ای مستبد به رانقدري توانستم ایچطور م: تمردم دانست و گف

 درصد حقوق ٢۵ خواهد ی بودجه بدون منابع چگونه مني که با ادي ابتدا قصدش را پرسدي باشد باتي مسوولرفتني به پذیمشکالت هرکس که راض
 خواهد اداره یرا چگونه م بدهکار است مانکاراني تومان به بانک ها و پارديلي هزار م۵٠٠ از شي که بیدولت:  پرسدی دهد؟ مشيکارمندان را افزا

  کند؟
 یپول ها:  کردحي تصرست،ي نمانده و اگر هم باشد قابل انتقال به داخل نی پولنکهي بر ادي جمهور اسبق کشورمان با تاکسيي جهش رتي گزارش سابه

 از آن هم بعد و مي دهی پول کاال میند به جا کردند و بعد هم گفتلي تبدوآني آن را به ی انهي هزافتي و آنها با درمي دادني به چنانهي را خوشبیخارج
 هي روپی حتستي خرد اما حاضر نی ارزان میلي خیمتيهند هم آمده نفت ما را با ق. مي دهی ممي کنی منيي بلکه آنچه خودمان تع،يیگفتند نه هر کاال

  .مجمع آمدند و گفتند از جلسات تلخ یکي است که در ی کل بانک مرکزسيي و ری بازرگانري گزارش وزنيا. بپردازد
 که ی مردمديني حاال ببمي محصوالت پارسال و امسال را از دست دادیني چیبا سم ها. مي داری کوچکیما کشاورز:  در ادامه افزودی رفسنجانیهاشم
 ند دای نمچکسي شده و هنيوضع دارو و غذا ا. ميدي خری را ماي دنی داروهاني تمام بهترکي با شيچند سال پ.  کشندی خورند چه می میني چیدارو

  . شودیفردا چه م
  . داردی کند و ناچار آن را نگه منيگزي جایمتي به چه قدي داند فردا بای آن را بخرد اما نمنيگزي جادي دهد بای جنس می کاسب وقتی وی گفته به
 حيدم را شگفت زده کرده است، با تشر نگهبان فعاالن و مری توسط شورای وتي مصلحت نظام که شب گذشته خبر رد صالحصي مجمع تشخسيير

 در نظر دارند ی درباره کسی فکرشاني شوم تا اگر ای هم رفتم و گفتم در انتخابات نامزد نمیخدمت رهبر: دي گوی چند روز گذشته منيآنچه در ا
  .ندانجام ده

 نامه ها و تلفن ها از ليپس از آن بود که س.  کنندیني سنگی بود که لشکرکشی جمله کافکي نيهم. مي آیاشاره کردم، نگفتم نم: دي افزای در ادامه میو
 خودم باشم که به آنها و به ی مستبد به رانقدري توانستم ایچطور م.  بنده آغاز شدی نامزدینجف، قم و مشهد که همه از مراجع بزرگ بودند برا

  م؟ي جوانان نه بگونيخصوص ا
  . شناسمی را از هرکس بهتر منهاي هم گفتم که ای آمدم و در جلسات خصوصی مدينم نبا دایمن خود م:  کندی خاطرنشان می رفسنجانیهاشم
:  کردحي توان در برابر مردم مقاومت کرد تشری نمگري تفکر بر من افتاد که دني ایسي روز قبل از نامنوکي نکهي ااني با بی دولت سازندگسيير
 و مير کشور داروني که ما در داخل و بطي ماندم و به شراداري شب بمهيپس از ثبت نام تا ن. دي آی شخصا چه کردم بماند چون از آن حرف در منکهيا
  . شناسم فکر کردمی مالشاني که بوق به دست دارند و البته تک تک آنها را با تفکرات و اميی آدم هانيا

 یم”  بود،زي عزی کشورراني و استي نی داشت کتمان شدن چه قبل و چه بعد از انقالبراني که ایافتخارات “نکهي با اشاره به ای رفسنجانیهاشم
 ی خواستم بروم فقط پاسپورت را نشان می کشور به آن کشور منياز ا.  کردمی را گشتم و رانندگيی اروپای همه کشورهانيمن خودم با ماش: ديگو
  . شودی می اهانتی ببرند چون بیرج ترسند زن خودشان را با خود به سفر خای که مردم امروز مميدي رسيیحاال به جا. دادم
.  شوندی پس فعال مني از ااي روشن شود و گوفي دو طرح خطرناک وجود دارد؛ منتظر انتخابات بودند که تکلکاي آمری در مجلس سنای وی گفته به
 ديشا. د کننی کرد به او کمک نظامیله نظام حمراني به الييبعد هم قرار است اگر اسرا.  کنندهي را تجزجاني و بلوچستان و و آذرباستاني خواهند سیم

  . آوردی مفي انسان تکلی برای باشد اما به قول علما هر احتمالیجنگ روان
 شد کشور را اداره ی شده نمنيي تعشي از پیبي تخری و راه هاوي با سناری حتنيبه نظرم بدتر از ا:  مصلحت نظام معتقد استصي مجمع تشخسيير

  . نشان دهدثاري از خود ایلي خدي باردي بپذتي باشد که مسوولی راضیس وضع اگر کنيبا ا. کرد
 ی فهمند دارند چه می نمنهايا.  کندی متي انسان را اذی آنها شوم اما نادانغاتي اظهارات و تبلی خواهم وارد فضاینم: دي گوی می رفسنجانیهاشم

 آمدند و بعد ی صندوق می پادي مردم با امدي گذاشتیم. دي و بعد رسوا کندياي بديذار که بگدي گوی و رقابت هم داشته باشند عقل می اگر دشمنیکنند؟ حت
.  باز کندگراني دی کند و سپس راه را برای بود که خود را قربانی دانند کسینم.  شودی دارد گران تر مزي شدند که همه چی ماه متوجه م۶از 

  . نقل مکان نکن اما به خدا توکل کردميیتند از مقام مطالبه به مقام پاسخگو گفی به من مندگاني از نمایليهمانطور که پس از جنگ خ
 ها آن دوره یخارج.  فرمول قابل حل استکي راتيي تغیهمان تجربه پس از جنگ را با مقدار: دي افزای مجلس دوران دفاع مقدس در ادامه مسيير

 ني انجام داد اما با ای شود آن تجربه را به آسانیاالن هم م.  ما باز شدی به رو خارجی که درهادي کم طول کشیليچون خ easy man  گفتندیبه من م
  . همه خصومت و افتراق در جامعه وجود نداشتنيا. تفاوت که مردم آن موقع دلسوز بودند

”  شدی راه اندازاني ستاد اصولگرا ومي کنی دادند که ما با اصالح طلبان کار نمغامي ستادها پیپس از راه انداز “نکهي ااني با بی رفسنجانیهاشم
  . وجود داردیادي در جمع آنها هم انسان عاقل زیعني نيا:  کندیخاطرنشان م

 جادي بودند که ناگهان موج ادهي رساسيمردم به .  کردم مثل گذشته باشدیفکر م.  شودجادي کردم با آمدنم در کشور موج ایفکر نم:  گفتني همچنیو
  .شد
.  حالت قابل تصور نبودني ما هم ایبرا.  شوداسي دچار دي انسان نبای حالتچيدر ه: دي گوی م”دي نشووسيما “نکهي بر اديا تاک بی دولت سازندگسيير

 که البته ت اسی باشد تنها از طرف دشمنان خارجیاگر نگران. ندي آی مدي رسد آنها که بای می اما روزابدي ضررها ادامه ري با تاخیممکن است اندک
  . استیجد

از همه .  هستمدواري به ما و مردم داده شود و خودم امگري دی و فرصترندي بگی جدمي موجود تصمطي است که در شرادواري امی رفسنجانیهاشم
 به یازي کار را کردند نني و آنها که امي نداریبه هرحال ما چاره ا.  نشود و آرامش خود را حفظ کننداسي به لي تبددشاني خواهم که امیمردم هم م
  . ندارند چرا که مشکالت از درون در حال وقوع استیدشمن خارج

 محقق شود که نشد و ی رهبریاسي بود که حماسه سني کارها اني تری از ضروریکي.  متوجه نظام شودی ضربه ادينبا:  گفتني همچناني در پایو
  . بودیمقدمه حماسه اقتصاد
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